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Properties 
MOTION® contains the active substance meloxicam. Meloxicam belongs to a group of medicines called non- steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) which are used to reduce inflammation and pain in joints and muscles.

Therapeutic Indications
MOTION®  is used for the:
- short-term treatment of flare-ups of osteoarthritis
- long-term treatment of
- rheumatoid arthritis
- ankylosing spondylitis (also known as Bechterew’s Disease)

Contraindications
- Allergy to meloxicam or any of the other ingredients of this medicine 
- During the last three months of pregnancy
- children and adolescents under 16 years of age
- allergy (hypersensitivity) to aspirin or other anti-inflammatory medicines (NSAIDs)
- any of the following signs after taking aspirin or other NSAIDs:
- wheezing, chest tightness, breathlessness (asthma)
- nasal blockage due to swellings in the lining in your nose (nasal polyps)
- skin rashes/nettle rash (urticaria)
- sudden skin or mucosal swelling, such as swelling around the eyes, face, lips, mouth or throat, possibly making breathing difficult 
  (angioneurotic oedema)
- after previous therapy with NSAIDs and history of
- bleeding in your stomach or intestines
- holes (perforations) in your stomach or intestines
- ulcers or a bleeding in your stomach or intestines
- recent or history of stomach or peptic ulcers or bleeding (ulceration or bleeding occurring at least twice)
- severely impaired liver function
- non dialysed severe kidney failure
- recent bleeding in the brain (cerebrovascular bleeding)
- any kind of bleeding disorders
- severe heart failure
- intolerance to some sugars as this product contains lactose .

If you are unsure whether any of the above apply to you, please contact your doctor 

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking MOTION®.

Warnings
Medicines such as MOTION® may be associated with a small increased risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke 
(apoplexy). Any risk is more likely with high doses and prolonged treatment. Do not take more than the recommended dose. Do 
not take MOTION®  for longer than it is prescribed for you .

If you have heart problems, previous stroke or think that you might be at risk of these conditions, you should discuss your treatment 
with your doctor or pharmacist. For example if you:
- have high blood pressure (hypertension)
- have high levels of sugar in the blood (diabetes mellitus)
- have high levels of cholesterol in the blood (hypercholesterolemia)
- are a smoker

Like all NSAIDS, MOTION®  can cause serious reactions in the stomach and intestines, such as bleeding, ulceration and holes in 
the wall of the bowels (perforation), which can be fatal, especially in elderly, Immediately stop taking MOTION®  and tell your 
doctor.
Stop your treatment with MOTION®  immediately as soon as you notice bleeding (causing tar-coloured stools) or ulceration of your 
digestive tract (causing abdominal pain).

Potentially life-threatening skin rashes (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis) have been reported with the use 
of MOTION®, appearing initially as reddish target-like spots or circular patches often with central blisters on the trunk. Additional 
signs to look for include ulcers in the mouth, throat, nose, genitals and conjunctivitis (red and swollen eyes). These potentially 
life-threatening skin rashes are often accompanied by flu-like symptoms. The rash may progress to widespread blistering or peeling 
of the skin.
The highest risk for occurrence of serious skin reactions is within the first weeks of treatment. If you have developed 
Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis with the use of MOTION®, you must not be re-started on MOTION®  
at any time.
If you develop a rash or these skin symptoms, stop taking MOTION®, seek urgent advice from a doctor and tell him that you are 
taking this medicine.

MOTION®  is not appropriate, if you require immediate relief from acute pain.
MOTION®  may hide the symptoms of infection (e.g. fever). If you think you may have an infection you should see your doctor.

Precautions for use
As it will be necessary to adjust the treatment, it is important to ask your doctor’s advice before you take MOTION®  in case of:
- history of inflammation of the gullet (oesophagitis), inflammation of the stomach (gastritis) or a history of any other disease of 
the digestive tract, e.g. Crohn’s Disease or Ulcerative Colitis
- high blood pressure (hypertension)
- older age
- heart, liver or kidney disease
- high levels of sugar in the blood (diabetes mellitus)
- reduced blood volume (hypovolaemia) which may occur if you have a serious blood loss or burn, surgery or low fluid intake
- intolerance to some sugars diagnosed by your doctor as this product contains lactose
- high potassium levels in the blood previously diagnosed by your doctor .

Your doctor will need to monitor your progress whilst on treatment.

Drug-Drug Interactions 
As MOTION®  may affect or be affected by other medicines, tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken 
or might take any other medicines.
In particular please tell your doctor or pharmacist if you are taking/have taken, or are using any of the following:
- other NSAIDs
- medicines which prevent blood clotting
- medicines which break down blood clots (thrombolytics)
- medicines to treat heart and kidney diseases
- corticosteroids (e.g. used against inflammation or allergic reactions)
- cyclosporin – used after organ transplants, or for severe skin conditions, rheumatoid arthritis or nephrotic syndrome
- any diuretic medicine (“water tablets”)
     Your doctor may monitor your kidney function if you are taking diuretics.
- medicine to treat high blood pressure (e.g. Beta-blockers)
- lithium – used to treat mood disorders
- selective Serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) – used in the treatment of depression
- methotrexate – used to treat tumours or severe uncontrolled skin conditions and active rheumatoid arthritis
- cholestyramine – used to lower cholesterol levels
- if you are a woman who uses an intrauterine contraceptive device (IUD), usually known as a coil 
If in doubt, ask your doctor or pharmacist.

Pregnancy, Breast-Feeding and Fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for 
advice before taking this medicine.

Pregnancy
During the first 6 months of pregnancy your doctor may punctually prescribe you this medical product if necessary.

During the last three months of pregnancy, do not use this product, because MOTION®  can have serious effects on your child, in 
particular cardiopulmonary and renal effects, even with only one administration

Breast-Feeding
This product is not recommended during breast feeding.

Fertility
MOTION®  may make it more difficult to become pregnant.

Driving and using machines
Visual disturbances, including blurred vision, dizziness, drowsiness, vertigo or other central nervous system disturbances may occur 
with this product. If affected do not drive or operate machinery.

Important information about some of the ingredients of MOTION®  :
this product contains lactose 
If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

Dosage and Administration 
Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended dose is:
Flare-ups of osteoarthritis:
7.5 mg once a day. This may be increased to 15 mg once a day.
Rheumatoid arthritis:
15 mg once a day. This may be reduced to 7.5 mg once a day.
Ankylosing spondylitis:
15 mg once a day. This may be reduced to 7.5 mg once a day. 

The tablets should be swallowed with water, or another drink, during a meal.

Do not exceed the recommended maximum dose of 15 mg a day.
If any of the statements listed under the heading "Warnings and precautions" apply to you, your doctor may restrict your dose to 
7.5 mg once a day.

Use in children and adolescents
MOTION®  should not be given to children and adolescents under 16 years of age.

If you feel that the effect of MOTION®  is too strong or too weak, or if after several days you do not feel any improvement in your 
condition, talk to your doctor or pharmacist.

If you take more MOTION®  than you should
Whether you have taken too many tablets or suspect an overdose, contact your doctor or go to your nearest hospital immediately.

Symptoms following acute NSAID overdose are usually limited to:
- lack of energy (lethargy)
- Drowsiness
- feeling sick (nausea) and being sick (vomiting)
- pain in the area of the stomach (epigastric pain)
 
These symptoms generally get better when you stop taking MOTION®. You may  
suffer from bleeding of the stomach or intestines (gastrointestinal bleeding).

 Severe poisoning may result in serious drug reaction 
- high blood pressure (hypertension)
- acute kidney (renal) failure
- liver (hepatic) dysfunction
- reduction/flattening or standstill of breathing (respiratory depression)
- loss of consciousness (coma)
- seizures (convulsions)

- collapse of the blood circulation (cardiovascular collapse)
- standstill of the heart (cardiac arrest)
- immediate allergic (hypersensitivity) reactions, including:
   - fainting
   - shortness of breath
   - skin reactions..

If You Forget to Take MOTION®

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Just take the next dose at the usual time.
If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Side Effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.
Stop taking MOTION®  and consult a doctor or your nearest hospital immediately if you notice: 
Any allergic (hypersensitivity) reactions, which may appear in the form of : 
- skin reactions, such as itching (pruritus), blistering or peeling of the skin, which can be potentially life- threatening skin rashes 
(Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis), lesions of soft tissues (mucosal lesions) or erythema multiforme 
Erythema multiforme is a serious allergic skin reaction causing spots, red welts or purple or blistered areas. It can also affect the 
mouth, eyes and other moist body surfaces.
- swelling of skin or mucosa, such as swelling around the eyes, face and lips, mouth or throat, possibly making breathing difficult, 
swollen ankles or legs (oedema of the lower limbs)
- shortness of breath or asthma attack
- inflammation of the liver (hepatitis). This can cause symptoms such as:
   - yellowing of the skin or the eyeballs (jaundice)
   - pain in the abdomen
   - loss of appetite
Any side effects of the digestive tract, especially:
   - bleeding (causing tar-coloured stools)
   - ulceration of your digestive tract (causing abdominal pain)
Bleeding of the digestive tract (gastrointestinal bleeding), formation of ulcers or formation of a hole in the digestive tract 
(perforation) may sometimes be severe and potentially fatal, especially in elderly.
If you have previously suffered from any symptoms of the digestive tract due to long term use of NSAIDs, seek medical advice 
immediately, especially if you are elderly. Your doctor may monitor your progress whilst on treatment.

If affected by visual disturbances do not drive or operate machinery.

General side effects of non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs)
The use of some non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) may be associated with a small increased risk of occlusion 
of arterial vessels (arterial thrombotic events), e.g. heart attack (myocardial infarction) or stroke (apoplexy), particularly at high 
doses and in long term treatment.
Fluid retention (oedema), high blood pressure (hypertension) and heart failure (cardiac failure) have been reported in association 
with NSAID treatment.

The most commonly-observed side effects affect the digestive tract (gastrointestinal events):
- ulcers of the stomach and upper part of the small bowels (peptic /gastroduodenal   ulcers)
- a hole in the wall of the bowels (perforation) or bleeding of the digestive tract  
  (sometimes fatal, particularly in the elderly)

The following side effects have been reported after NSAID administration:
- feeling sick (nausea) and being sick (vomiting )
- loose stools (diarrhea)
- flatulence
- constipation
- indigestion (dyspepsia)
- abdominal pain
- tar-coloured stool due to bleeding in the digestive tract (melaena)
- vomiting of blood (haematemesis)
- inflammation with building of ulcers in the mouth (ulcerative stomatitis)
- worsening of inflammation of the digestive tract (e.g. exacerbation of colitis or Crohn's disease)
Less frequently, inflammation of the stomach (gastritis) has been observed.

Side effects of meloxicam – the active substance of MOTION®

Very common: affects more than 1 user in 10
- gastrointestinal adverse events such as indigestion (dyspepsia), feeling sick (nausea) and being sick (vomiting), abdominal pain, 
constipation, flatulence, loose stools (diarrhoea)

Common: affects 1 to 10 users in 100
- headache

Uncommon: affects 1 to 10 users in 1,000
- dizziness (light-headedness)
- a feeling of dizziness or spinning (vertigo)
- somnolence (drowsiness)
- anaemia (reduction of the concentration of the red blood pigment haemoglobin)
- increase in blood pressure (hypertension)
- flushing (temporary redness of the face and neck)
- sodium and water retention
- increased potassium levels (hyperkalaemia). This can lead to symptoms such as:
   - changes to your heartbeat (arrythmias)
   - palpitations (when you feel your heartbeat more than usual
   - muscle weakness
- eructation
- inflammation of the stomach (gastritis)
- bleeding of the digestive tract
- inflammation of the mouth (stomatitis)
- immediate allergic (hypersensitivity) reactions
- itching (pruritus)
- skin rash
- swelling caused by fluid retention (oedema), including swollen ankles/legs (oedema of the lower limbs)
- sudden skin or mucosal swelling, such as swelling around the eyes, face, lips, mouth or throat, possibly making breathing difficult 
(angioneurotic oedema)
- momentary disturbance of liver function tests (e.g. raised liver enzymes like transaminases or an increase of the bile pigment 
bilirubin). Your doctor can detect these using a blood test.
- disturbance of laboratory tests investigating kidney (renal) function (e.g. raised creatinine or urea)

Rare:affects 1 to 10 users in 10,000
- mood disorders
- nightmares
- abnormal blood count, including:
   - abnormal differential blood count
   - decreased number of white blood cells (leucocytopenia)
   - decreased number of blood platelets (thrombocytopenia)
   These side effects may lead to increased risk of infection and symptoms such as bruising or nosebleeds.
- ringing in the ear (tinnitus)
- feeling your heartbeat (palpitations)
- ulcers of the stomach or upper part of the small bowels (peptic /gastroduodenal ulcers)
- inflammation of the gullet (oesophagitis)
- onset of asthma attacks (seen in people who are allergic to aspirin or other NSAIDs)
- severe blistering of the skin or peeling (Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis)
- nettle rash (urticaria)
- visual disturbances including:
- blurred vision
- conjunctivitis (inflammation of the eyeball or eyelids)
- inflammation of the large bowel (colitis)

Very rare: affects less than 1 user in 10,000
- blistering reactions of the skin (bullous reactions) and erythema multiforme.
Erythema multiforme is a serious allergic skin reaction causing spots, red welts or purple or blistered areas. It can also affect the 
mouth, eyes and other moist body surfaces.
- inflammation of the liver (hepatitis). This can cause symptoms such as:
   - yellowing of the skin or the eyeballs (jaundice)
   - pain of the abdomen
   - loss of appetite
- acute failure of the kidneys (renal failure) in particular in patients with risk factors such as heart disease, diabetes or kidney 
disease.
- a hole in the wall of the bowels (perforation)

Not known: frequency cannot be estimated from the available data
- confusion
- disorientation
- shortness of breath and skin reactions (anaphylactic/anaphylactoid reactions) rashes caused by exposure to sunlight 
(photosensitivity reactions)
- heart failure (cardiac failure) has been reported in association with NSAID treatment
- complete loss of specific types of white blood cells (agranulocytosis), especially in patients who take MOTION®  together with 
other drugs that are potentially inhibitory, depressant or destructive to a component of the bone marrow (myelotoxic drugs). This 
can cause:
   - sudden fever
   - sore throat
   - infections
- pancreatitis (inflammation of the pancreas)

Side effects caused by non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs), but not yet seen after taking MOTION®

Changes to the kidney structure resulting in acute kidney failure:
- very rare cases of kidney inflammation (interstitial nephritis)
- death of some of the cells within the kidney (acute tubular or papillary necrosis)
- protein in the urine (nephrotic syndrome with proteinuria)

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

Reporting Side Effects
If you notice any side effects, whether or not they are listed in this leaflet, immediately tell your doctor, pharmacist or other 
healthcare professional (e.g, a nurse) By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this 
medicine
For reporting side effect , Please contact the Jordan food and drug administration via:
Phone number : 06-5632000
Website : www.jfda.jo
Smart phones applications : Jordan FDA
Paper reporting form : yellow card

Storage Conditions
Store below 30°C
Do not use MOTION® after the expiry date which is stated on the bottle or box after " Exp". 
The expiry date refers to the last day of that month
Store in the original package in order to protect from moisture . 

Presentation 
MOTION®  7.5 tablets , each tablet contains 7.5 mg meloxicam in a pack of 10 and 30 tablets/Jar
MOTION®  15 tablets , each tablet contains 15 mg meloxicam in a pack of 10 and 30 tablets/Jar

7.5 &15 mg tablets

This is a medicament

- Medication is a product which affect your health , and its consumption contrary to instructions is dangerous for you . 
- Follow strictly the doctor’s prescription , method of use and the instructions of pharmacist who sold the medicament .
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine , its benefits and risk.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed to you .
- Do not repeat the prescription without consulting your doctor .
- Keep out of reach of children .

:

الخواص الدوائیة
یحتوي موشن® على المادة الفعالة میلوكسیكام . ینتمي میلوكسیكام  إلى مجموعة من األدویة تسمي العقاقیر المضادة لإللتھابات غیر الستیرویدیة 

(NSAIDS) والتي تستخدم لتخفیف االلتھاب واأللم في المفاصل والعضالت.
اإلستطبابات

یستخدم موشن®:
- في العالج قصیر المدى الحتدام نوبات ھشاشة العظام.

- لعالج طویل المدى لحاالت
   - التھاب المفاصل الروماتویدي.

   - التھاب الفقرات الروماتویدي (المعروف أیضا بإسم مرض بیشتیرو).

موانع االستعمال
- حساسیة من میلوكسیكام  أو أي من المكونات األخرى لھذا الدواء

- خالل األشھر الثالثة األخیرة من الحمل 
- األطفال والمراھقین تحت سن 16 سنة من العمر

(NSAIDs) الحساسیة (فرط الحساسیة) من األسبرین أو األدویة المضادة لإللتھابات األخرى -
- أي من العالمات التالیة بعد تناول األسبرین أو مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة األخرى:

   - الصفیر وضیق في الصدر وضیق في التنفس (الربو)
   - انسداد األنف بسبب تورم في بطانة األنف (الزوائد األنفیة)

   - الطفح الجلدي / طفح القراص (شرى)
    - تورم مفاجئ للجلد أو الغشاء المخاطي، مثل التورم حول العینین والوجھ والشفتین والفم أو الحلق وربما یسبب صعوبة في التنفس (وذمة وعائیة عصبیة) 

- بعد عالج سابق بمضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة وحدوث:
   - نزیف في المعدة أو األمعاء

   - فتحات (ثقوب) في المعدة أو األمعاء
- تقرحات أو نزیف في المعدة أو األمعاء

- إذا كان لدیك تاریخ أو حدث مؤخرا نزیف في المعدة أو قرحة ھضمیة (تقرح أو نزیف حدث مرتین على األقل)
- ضعف شدید في وظائف الكبد

- فشل كلوي حاد (للمرضى الغیر خاضعین لغسیل كلى)
- نزیف حدیث في الدماغ (النزیف الدماغي الوعائي)

- أي نوع من النزیف
- فشل القلب الحاد

- عدم تحمل بعض السكریات حیث أن ھذا المنتج یحتوي على الالكتوز
إذا كنت غیر متأكد ما إذا كان أي مما سبق ینطبق علیك، فیرجى االتصال بطبیبك.

محاذیر االستعمال
تحدث إلى طبیبك أو الصیدلي قبل تناول موشن®.

التحذیرات
األدویة مثل موشن® قد تكون مرتبطة مع زیادة صغیرة بخطر حدوث النوبات القلبیة (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغیة.  أي خطر من 
المرجح أن یكون مع جرعات عالیة والعالج لفترات طویلة. ال تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بھا.  ال تأخذ موشن®  لفترة أطول مما ھو موصوف لك.

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو سكتة دماغیة سابقة أو تعتقد أنك قد تكون معرضا لخطر اإلصابة بھذه الحاالت، فیجب علیك مناقشة العالج 
مع طبیبك أو مع الصیدلي.  على سبیل المثال إذا كنت:

- لدیك ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
- لدیك مستویات عالیة من السكر في الدم (داء السكري)

- لدیك مستویات عالیة من الكولیسترول في الدم (فرط الكولیسترول في الدم)
- مدخنا

مثل جمیع العقاقیر غیر الستیرویدیة المضادة لإللتھاب، یمكن أن یتسبب موشن®  في حدوث تفاعالت خطیرة في المعدة واألمعاء مثل النزیف 
والتقرح والثقوب في جدار األمعاء (االنثقاب)، والتي یمكن أن تكون قاتلة، خاصة عند كبار السن، توقف فورا عن تناول موشن®  وأخبر طبیبك. 

أوقف عالجك بموشن®  فورا بمجرد أن تالحظ نزیفا (یسبب براز بلون القطران) أو تقرح في الجھاز الھضمي (یسبب ألم في البطن)

تم اإلبالغ مع استخدام موشن®  عن طفح جلدي لھ احتمالیة أن یكون مھددا للحیاة (متالزمة ستیفنز جونسون، انحالل البشرة السمي)، والذي یظھر 
في البدایة على شكل بقع حمراء تشبھ ھدف الرمایة أو بقع دائریة في كثیر من األحیان مع ظھور بثور بمركزھا على الجذع.  عالمات إضافیة یتم 
البحث عنھا تشمل تقرحات في الفم والحلق واألنف واألعضاء التناسلیة والتھاب الملتحمة (احمرار وانتفاخ العیون).  وغالبا ما یصحب ھذا الطفح 

الجلدي المھدد للحیاة أعراض شبیھة بأعراض االنفلونزا.  قد یتطور الطفح الجلدي إلى ظھور تقرحات أو تقشر الجلد.

الخطر األكبر لحدوث ھذه التفاعالت الجلدیة الخطیرة خالل األسابیع األولى من العالج.  إذا كنت قد أصبت بمتالزمة ستیفنز جونسون أو انحالل 
البشرة السمي مع استخدام موشن® ، فیجب عدم إعادة استخدام موشن®  في أي وقت.

إذا حدث لك الطفح الجلدي أو ھذه األعراض الجلدیة، فتوقف عن تناول موشن® ، واطلب المشورة العاجلة من الطبیب وأخبره أنك تتناول ھذا 
الدواء.

موشن®  غیر مناسب إذا كنت تحتاج للراحة الفوریة من األلم الحاد.
قد یخفي موشن®  أعراض العدوى (مثل الحمى).  إذا كنت تعتقد أن لدیك عدوى، فیجب علیك مراجعة الطبیب.

احتیاطات االستعمال
كما سیلزم ضبط العالج، من المھم أن تطلب نصیحة طبیبك قبل تناول موشن®  في الحاالت التالیة:

*  لدیك تاریخ اللتھاب المريء (المريء)، االلتھاب المعدي (التھاب المعدة) أو تاریخ من أي مرض آخر في الجھاز الھضمي، على سبیل المثال 
    مرض أو التھاب القولون التقرحي داء كرون.
*  ارتفاع مستوى ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

*  كبار السن.
*  القلب والكبد أو أمراض الكلى.

*  ارتفاع مستویات السكر في الدم (داء السكري).
*  حجم الدم المنخفض (نقص كمیة الدم) التي قد تحدث إذا كان لدیك فقط دم خطیر أو حرق أو جراحة أو انخفاض كمیة السوائل.

*  عدم تحمل بعض السكریات التي قام طبیبك بتشخیصھا حیث أن ھذا المنتج یحتوي على الالكتوز.
*  مستوى عال من البوتاسیوم بالدم قد تم تشخیصھ عن طریق طبیبك.

سیحتاج طبیبك إلى مراقبة تقدمك بینما أنت على العالج.

التفاعالت الدوائیة
قد یؤثر موشن® أو یتأثر بأدویة أخرى، اخبر طبیبك أو الصیدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدویة أخرى.

على وجھ الخصوص یرجى إخبار الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول/تناولت، أو تستخدم أي من األدویة التالیة:
-  مضادات االلتھاب الالستیرویدیة األخرى.

-  األدویة التي تمنع تخثر الدم.
-  األدویة التي تكسر تجلط الدم (مذیبات جلطات الدم).

-  األدویة لعالج أمراض القلب والكلى.
-  الكورتیزون (یستخدم على سبیل المثال ضد االلتھابات أو الحساسیة).

-  السیكلوسبورین الذي یستخدم بعد زرع األعضاء، أو األمراض الجلدیة الحادة، والتھاب المفاصل الروماتویدي أو المتالزمة الكلویة.
-  أي دواء مدر للبول (”أقراص الماء”).

   قد یراقب طبیبك وظائف الكلى لدیك إذا كنت تتناول مدرات البول.
-  دواء لعالج ارتفاع ضغط الدم (مثل حاصرات بیتا).

-  لیثیوم - یستخدم لعالج االضطرابات النفسیة.
-  مثبطات إعادة امتصاص السیروتونین االنتقائیة (SSRIs) - یستخدم في عالج االكتئاب.

-  المیثوتریكسیت - یستخدم لعالج األورام أو األمراض الجلدیة الشدیدة الغیر مسیطر علیھا والتھاب المفاصل الروماتویدي النشط.
-  كولیستیرامین - تستخدم لخفض مستویات الكولسترول.

-  إذا كنت امرأة وتستخدمین جھاز منع الحمل داخل الرحم، عادة ما یعرف باسم اللولب.
إذا كنت في شك، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

الحمل، الرضاعة والخصوبة
إذا كنت حامال أو مرضعة، أو تعتقدین أنك حامل أو تخططین إلنجاب طفل، اسألي طبیبك أو الصیدلي للحصول على المشورة قبل تناول ھذا الدواء.

الحمل
خالل األشھر الستة األولى من الحمل، قد یصف لك طبیبك ھذا المنتج الطبي في مواعید محددة إذا لزم األمر.

خالل األشھر الثالثة األخیرة من الحمل، ال تستخدمي ھذا المنتج، یمكن أن یكون لموشن®  آثار خطیرة على طفلك، ال سیما اآلثار القلبیة الرئویة 
والكلویة، حتى مع أخذ جرعة واحدة فقط.

الرضاعة الطبیعیة
ال ینصح بھذا المنتج أثناء الرضاعة الطبیعیة.

الخصوبة
قد یجعل موشن®  األمر أكثر صعوبة لتصبحي حامال.

القیادة واستخدام اآلالت
قد تحدث مع ھذا المنتج اضطرابات بصریة بما في ذلك عدم وضوح الرؤیة والدوخة والخمول والدوار أو اضطرابات أخرى بالجھاز العصبي 

المركزي.  إذا تضررت فال تقود سیارة أو تقوم بتشغیل اآلالت.

معلومات ھامة حول بعض مكونات موشن® :
یحتوي ھذا المنتج على الالكتوز

إذا أخبرك طبیبك بأنك تعاني من عدم القدرة على تحمل بعض السكریات، فاتصل بطبیبك قبل تناول الدواء.

الجرعة وطریقة االستعمال
تناول دائما ھذا الدواء تماما كما قال لك طبیبك.  استشر طبیبك أو الصیدلي إذا لم تكن متأكدا.

الجرعة الموصى بھا:
نوبات ھشاشة العظام

7.5 ملغم مرة واحدة یومیا.  یمكن زیادتھا إلى 15 ملغم مرة واحدة یومیا.
التھاب المفاصل الروماتویدي

15 ملغم مرة واحدة یومیا.  یمكن تخفیضھا إلى 7.5 ملغم مرة واحدة یومیا.
التھاب الفقرات الروماتویدي

15 ملغم مرة واحدة یومیا.  یمكن تخفیضھا إلى 7.5 ملغم مرة واحدة یومیا.

یجب ابتالع األقراص مع الماء، أو شراب آخر، أثناء وجبة الطعام.
التتجاوز الجرعة القصوى الموصى بھا 15ملغم یومیا.

إذا كان أي من البیانات المذكورة تحت عنوان ” تحذیرات واحتیاطات ” تنطبق علیك، فإن طبیبك قد یقید الجرعة إلى 7.5 ملغم مرة واحدة یومیا.

األطفال والمراھقین
یجب عدم إعطاء موشن®  لألطفال والمراھقین تحت سن 16 سنة من العمر.

إذا كنت تشعر بأن تأثیر موشن®  قوي جدا أو ضعیف جدا، أو إذا بعد عدة أیام كنت ال تشعر بأي تحسن في حالتك، تحدث مع طبیبك أو الصیدلي.

إذا تناولت موشن®  أكثر مما یجب
إذا كنت قد تناولت الكثیر من األقراص أو تشك في جرعة زائدة، اتصل بطبیبك أو اذھب إلى أقرب مستشفى على الفور.

عادة ما تقتصر األعراض الحادة التي تتلو الجرعة الزائدة من األدویة المضادة لإللتھاب على:
- انعدام الطاقة (الخمول)

- نعاس
- الشعور باإلعیاء (الغثیان) واإلعیاء فعال (القئ)

- ألم في منطقة المعدة (ألم اعلى المعدة)

ھذه األعراض عادة تتحسن عند التوقف عن تناول موشن®  .  قد تعاني من نزیف في المعدة أو األمعاء (النزیف المعوي).

التسمم الحاد قد یؤدي إلى رد فعل خطیر
-  ضغط الدم العالي (ارتفاع ضغط الدم)

-  الفشل الكلوي الحاد
-  فشل في وظائف الكبد

-  تقلیل/تسطح أو توقف التنفس (صعوبة التنفس)
-  فقدان الوعي (الغیبوبة)

-  النوبات (التشنجات)
-  انھیار الدورة الدمویة (انھیار القلب واألوعیة الدمویة)

-  توقف القلب (السكتة القلبیة)
-  أعراض تحسسیة فوریة (فرط الحساسیة)، بما في ذلك:

   - اإلغماء
   - ضیق في التنفس

   - أعراض جانبیة بالجلد

 إذا نسیت أن تتناول موشن®
ال تتناول جرعة مضاعفة لتعویض الجرعة المنسیة.  فقط تناول الجرعة التالیة في الوقت المعتاد.

إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى عن استخدام ھذا الدواء، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

األعراض الجانبیة
مثل جمیع األدویة، یمكن أن یسبب ھذا الدواء آثارا جانبیة، وعلى الرغم من أنھا ال تحدث للجمیع.  توقف عن تناول موشن® واستشر الطبیب أو 

أقرب مستشفى على الفور إذا الحظت:
أي أعراض تحسسیة (فرط الحساسیة) التي قد تظھر على شكل:

-  أعراض جانبیة بالجلد، مثل الحكة (حكة)، ظھور تقرحات أو تقشیر الجلد، والتي یمكن أن تكون مھددة للحیاة (متالزمة ستیفنز جونسون، انحالل 
   البشرة السمي)، آفات األنسجة الرخوة (اآلفات المخاطیة) أو الحمامي عدیدة األشكال والتي ھي تفاعل تحسسي خطیر بالجلد یسبب البقع، كدمات 

   حمراء أو أرجوانیة أو مناطق متقرحة.  یمكن أن یؤثر أیضا على الفم والعینین وغیرھا من أسطح الجسم الرطبة.
-  تورم الجلد أو الغشاء المخاطي، مثل التورم حول العینین والوجھ والشفتین والفم أو الحلق وربما یجعل التنفس صعبا، تورم القدمین أو الساقین 

   (وذمة في األطراف السفلیة)
-  نوبات ضیق في التنفس أو الربو

-  االلتھاب الكبدي (التھاب الكبد). یمكن أن یسبب ھذا أعراض مثل:
    - اصفرار الجلد أو مقل العیون (الیرقان)

    - ألم في البطن
    - فقدان الشھیة

أي آثار جانبیة في الجھاز الھضمي، وخاصة:
- نزیف (یسبب براز بلون القطران)

- تقرح الجھاز الھضمي (یسبب ألم في البطن)

نزیف في الجھاز الھضمي (نزیف الجھاز الھضمي)، ظھور تقرحات أو تكوین فتحة في الجھاز الھضمي (ثقب) قد یكون في بعض األحیان شدید 
وقاتل، وخاصة في كبار السن.

إذا كنت قد تعرضت في وقت سابق ألي أعراض في الجھاز الھضمي بسبب االستخدام طویل األمد من مضادات االلتھاب الالستیرویدیة، اطلب 
المشورة الطبیة على الفور، وخاصة إذا كنت من كبار السن.  طبیبك سیراقب تقدمك وانت على العالج.

إذا تضررت من االضطرابات البصریة، فال تقود السیارة أو تشغل آالت.
(NSAIDs) اآلثار الجانبیة العامة لألدویة المضادة لاللتھاب الالستیرویدیة

استخدام بعض العقاقیر المضادة لاللتھابات الالستیرویدیة (NSAIDs) قد تترافق مع زیادة صغیرة في خطر انسداد األوعیة الشریانیة (حدوث 
الجلطات الشریانیة)،على سبیل المثال أزمة قلبیة (احتشاء عضلة القلب) أو السكتة الدماغیة، وخاصة في الجرعات العالیة والعالج على المدى الطویل.

تم االبالغ عن احتباس السوائل (وذمة)، وارتفاع مستوى ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وفشل القلب (قصور القلب) باالقتران مع العالج باألدویة 
المضادة لاللتھاب الالستیرویدیة.

اآلثار الجانبیة األكثر شیوعا المالحظ أنھا تؤثر على الجھاز الھضمي (المعدة واألمعاء):
- قرحة المعدة والجزء العلوي من األمعاء الصغیرة (قرحة ھضمیة/بالمعدة أو االثني عشر)

- فتحة في جدار األمعاء (ثقب) أو نزیف في الجھاز الھضمي (قاتلة في بعض األحیان، وخاصة في كبار السن)
وقد تم االبالغ عن اآلثار الجانبیة التالیة بعد تناول األدویة المضادة لاللتھاب:

- الشعور باإلعیاء (الغثیان)، أو اإلعیاء فعال (القيء)
- براز رخو (اإلسھال)

- انتفاخ البطن
- اإلمساك

- سوء الھضم (عسر الھضم)
- ألم في البطن

- البراز بلون القطران بسبب نزیف في الجھاز الھضمي (البراز األسود)
- دم في القيء (قيء دموي)

- التھاب مع تكوین تقرحات في الفم (التھاب الفم التقرحي)
- تفاقم التھاب في الجھاز الھضمي (مثل تفاقم التھاب القولون أو مرض داء كرون)

أقل شیوعا، وقد لوحظ التھابات المعدة (االلتھاب المعدي).
اآلثار الجانبیة للمیلوكسیكام  - المادة الفعالة لموشن®

شائعة جدا: تؤثر على أكثر من 1 مستخدم لكل 10
- أعراض جانبیة بالجھاز الھضمي مثل سوء الھضم (عسر الھضم)، والشعور باإلعیاء (الغثیان)، اإلعیاء فعال (القيء)، آالم في البطن واإلمساك، 

وانتفاخ البطن، براز رخو (اإلسھال).

شائعة: تؤثر في 1-10 مستخدمین من كل 100
- الصداع

غیر شائعة: تؤثر في 1-10 مستخدمین من كل 1000
- دوخة (الدوار الخفیف)

- شعور الدوخة أو الدوران (الدوار)
- الخمول (النعاس)

- فقر الدم (انخفاض تركیز صبغة الدم الحمراء الھیموغلوبین)
- زیادة في ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
- توھج (احمرار مؤقت في الوجھ والرقبة)

- احتباس الصودیوم والماء
- زیادة مستویات البوتاسیوم (زیادة البوتاسیوم بالدم). یمكن أن یؤدي ھذا إلى أعراض مثل:

- تغییرات في دقات قلبك (عدم انتظام ضربات القلب)
- خفقان (عندما تشعر أن دقات قلبك أكثر من المعتاد)

- ضعف العضالت
- تجشؤ

- التھاب المعدة (التھاب معدي)
- نزیف في الجھاز الھضمي
- التھابات بالفم (التھاب الفم)

- أعراض تحسسیة (فرط الحساسیة)
- حكة

- طفح جلدي
- تورم ناجم عن احتباس السوائل (وذمة)، بما في ذلك انتفاخ في الكاحلین / الساقین (وذمة في األطراف السفلیة)

- تورم الجلد المفاجئ أو الغشاء المخاطي، مثل التورم حول العینین والوجھ والشفتین والفم أو الحلق، وربما یجعل التنفس صعبة (وذمة وعائیة 
عصبیة)

- اضطرابات مؤقتة في اختیارات وظائف الكبد (على سبیل المثال رفع أنزیمات الكبد مثل الترانسامیناسات أو زیادة صبغة البیلیروبین المراري).  
یستطیع طبیبك الكشف عن ھذه باستخدام اختبار الدم

- اضطراب في نتائج الفحوصات المخبریة الخاصة بوظائف الكلى على سبیل المثال رفع الكریاتینین أو الیوریا.

نادر: یؤثر في 1-10 مستخدمین من كل 10000
- اضطرابات المزاج

- الكوابیس
- عد الدم غیر طبیعي، بما في ذلك:

  - تعداد الدم غیر طبیعي
  - انخفاض عدد خالیا الدم البیضاء (نقص في عدد خالیا الدم البیضاء)

  - انخفاض عدد الصفائح الدمویة (نقص في عدد الصفائح)
یمكن أن تؤدي ھذه اآلثار الجانبیة إلى زیادة خطر العدوى وأعراض مثل كدمات أو نزیف في األنف.

- الرنین في األذن (طنین)
- الشعور بضربات قلبك (خفقان)

- قرحة المعدة أو الجزء العلوي من األمعاء الصغیرة (قرحة ھضمیة/بالمعدة واالثني عشر)
- التھاب المريء

- حدوث نوبات الربو (یرى في الناس الذین لدیھم حساسیة من األسبرین أو مضادات االلتھاب الالستیرویدیة األخرى)
- ظھور تقرحات شدیدة في الجلد أو تقشیر (متالزمة ستیفن - جونسون وانحالل البشرة السمي)

- الطفح الجلدي القراص ( الشرى)
- االضطرابات البصریة بما في ذلك:

  - عدم وضوح الرؤیة
  - التھاب الملتحمة (التھاب مقلة العین أو الجفون)

- التھاب األمعاء الغلیظة (التھاب القولون)

نادرة جدا: تؤثر في أقل من 1 مستخدم لكل 10000
-  أعراض التقرح في الجلد (ظھور فقاقیع) والحمامي عدیدة األشكال.

   الحمامي عدیدة األشكال لھا أعراض تحسسیة خطیرة بالجلد تسبب البقع، بقع حمراء أو أرجوانیة أو تقرح المناطق. ویمكن أن یؤثر أیضا في الفم 
   والعینین وغیرھا من أسطح الجسم الرطبة.

-  التھاب كبدي. ھذا یمكن أن یسبب أعراض مثل:
   - اصفرار الجلد أو مقل العیون (الیرقان)

   - ألم البطن
   - فقدان الشھیة

-  فشل حاد في الكلى (الفشل الكلوي) وبخاصة في المرضى الذین یعانون من عوامل الخطر مثل مرض القلب أو السكري أو أمراض الكلى 
-  فتحة في جدار األمعاء (ثقب)

غیر معروف: ال یمكن تقدیر تكرارھا من البیانات المتاحة
- االرتباك
- التوھان

- ضیق في التنفس وأعراض في الجلد (أعراض الحساسیة) الطفح الجلدي الناجم عن التعرض ألشعة الشمس (أعراض حساسیة للضوء)
- تم االبالغ عن فشل القلب (قصور القلب) باالقتران مع العالج باألدویة المضادة لاللتھاب.

- فقدان كامل ألنواع معینة من خالیا الدم البیضاء (ندرة المحببات)، وخاصة في المرضى الذین یتناولون موشن® جنبا إلى جنب مع األدویة األخرى 
  التي یمكن أن تكون مثبطة، مھدئة أو مدمرة لمكون ما في نخاع العظم (األدویة السامة للنخاع العظمي).

ھذا یمكن أن یسبب:
   - حمى مفاجئة
   - التھاب الحلق

   - العدوى
   - التھاب البنكریاس

اآلثار الجانبیة التي تسببھا األدویة المضادة لاللتھاب الالستیرویدیة
(NSAIDs) ولكن لم ترى بعد مع تناول موشن®

تغییرات على بنیة الكلى مما یؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد:
- حاالت نادرة جدا في التھاب الكلى (التھاب الكلى النسیجي)

- موت بعض الخالیا داخل الكلى (نخر أنبوبي أو حلیمي حاد)
- بروتین في البول (المتالزمة الكلویة مع بروتین بالبول)

إذا كان لدیك أي آثار جانبیة، تحدث مع طبیبك أو الصیدلي. وھذا یشمل أي آثار جانبیة محتملة غیر المدرجة في ھذه النشرة.

اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة
إذا الحظت أي آثار جانبیة، سواء كانت مدرجة في ھذه النشرة أم ال، فأخبر طبیبك أو الصیدلي أو أخصائي رعایة صحیة آخر (على سبیل المثال، 
ممرضة) من خالل اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة، یمكنك المساعدة في تقدیم مزید من المعلومات حول سالمة ھذا الدواء لإلبالغ عن اآلثار الجانبیة، 

یرجى االتصال بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنیة عبر
الھاتف رقم: 06-5632000

www.jfda.jo :الموقع اإللكتروني
Jordan-FDA :تطبیقات الھواتف الذكیة
Yellow Card :نموذج اإلبالغ الورقي

ظروف التخزین
التخزین على درجة حرارة أقل من 30° درجة مئویة.

التستخدم الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المدون على القارورة أو العبوة بعد ”تاریخ انتھاء الصالحیة”
یشیر تاریخ انتھاء الصالحیة إلى آخر یوم من ھذه الشھر

یحفظ في العبوة األصلیة للحمایة من الرطوبة

الشكل الصیدالني
أقراص موشن®  7.5، یحتوي كل قرص على 7.5 ملغم میلوكسیكام  في عبوة 10 و 30 قرص

أقراص موشن®  15، یحتوي كل قرص على 15 ملغم میلوكسیكام  في عبوة 10 و 30 قرص

 

أقراص
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